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 เดินทางนิดเดียวได้เที่ยวครบรส...นครนายก ปราจนีบรุี 

เสาร์ที่ 13 - อาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564  
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1)  เสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564          กรุงเทพฯ - นครนายก - กบินทร์บุร ี
 
 

06.00 น. สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัที่ หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนองัรีดนูงัต ์
เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศพรอ้มหอ้งสขุภณัฑ ์
บรกิารอาหารเชา้ เครื่องดื่มชา กาแฟ / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
เดินทางสู ่ เขือ่นขุ่นด่านปราการชล จงัหวดันครนายกที่สรา้งขึน้ตามแนวพระราชด ารขิองในหลวงรชักาลที่ 9 เป็นเขื่อนคอนกรีต
อดับดยาวที่สดุในประเทศไทย ส าหรบัชื่อ เขื่อนขนุด่านปราการชลนัน้มาจากชื่อของ ขนุหาญพิทกัษไ์พรวนั หรือ ขนุด่าน เพื่อ
เป็นการเชิดชวีูรชนของนครนายกในสมยักรุงศรีอยธุยานั่นเอง  เรียนรูต้ามรอยปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง พาคณุไปท าความ
รูจ้กันครนายกมากขึน้ที่ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ินครนายก พระบรมชนกชลพฒัน์ ที่รวมเรือ่งราวส าคญัของจงัหวดันครนายก 
มาท าความรูจ้กัเมืองแห่งน า้คืออะไร? และเป็นอย่างไรไปหาค าตอบไปพรอ้มกนัค่ะ... 
อาหารกลางวนัที่ .....นครนายก 
หลงัอาหารเดินทางสูอ่  าเภอกบินทรบ์รุีชมความสวยงามของ วดัรตันเนตตาราม หรือ วดัลา้นหอย วดัขนาดเล็กแต่ความงามไม่
เล็กเลย เนื่องดว้ยสถาปัตยกรรมภายในวดัไดน้  าเอาเปลือกหอยทะเลที่ถกูทิง้มาใชป้ระโยชน ์ สรา้งความวิจิตรบรรจงท าใหง้าน
พทุธศิลป์จากเปลือกหอยมีความงดงามจนเป็นที่กลา่วขานถึงความแปลกตาที่หาชมไดไ้ม่ง่ายนกั จดัเป็นอีกหนึ่งวดัอนัซีนที่
สวยงามและยงัแสดงถึงความศรทัธาในพระพทุธศาสนาของคนในพืน้ที่อีกดว้ย จากนัน้เดินทางสู ่ อ่างเก็บน า้นฤบดนิทรจินดา
(หว้ยโสมงอนัเนื่องมาจากพระราชด าร)ิ เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ พืน้ที่ของอ่างเก็บน า้สว่นใหญ่ตัง้อยู่ในเขตต าบล
แก่งดินสอ ลกัษณะเป็นเขื่อนดนิแบบแบ่งโซน (Zone Type Dam) ความสงูประมาณ 33 เมตร ความยาวประมาณ 3,970 เมตร 
และท านบดินปิดช่องเขาต ่า จ านวน 2 แห่ง อ่างเก็บน า้มีความจ ุ295 ลา้นลกูบาศกเ์มตร น าท่านชมทิวทศันค์วามสวยงามของ
ผืนน า้กลางหบุเขาบรเิวณสนัเขื่อนในช่วงยามเย็นซึ่งในปีนีน้  า้ในเขื่อนมีปรมิาณมากพอควร จากนัน้เดินทางสูท่ี่พกั 
ที่พกั โรงแรมแคนทารี ่ 
อาหารค ่าที่ โรงแรม 

 

2)  อาทิตย์ที่ 14 พฤศจกิายน 2564     เมืองศรีมโหสถ บ้านดงบัง อยู่สุขสุวรรณ กรุงเทพฯ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าชม โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ เป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่สนันิษฐานว่าสรา้งขึน้ในสมยัทวารวดี ราวพทุธศตวรรษที่ 18 
ลกัษณะของเมืองจะมี คคูลอง และคนัดินก าแพงเมืองลอ้มรอบเป็นหมู่เทวาลยั ฐานก่อดว้ยศิลาแลง ดา้นบนก่อดว้ยอิฐ ภายใน
เมืองมีโบราณสถาน เนินดิน สระน า้ บ่อน า้ กระจดักระจายอยู่ทั่วไปหลกัฐานสว่นใหญ่ที่พบมกัจะเก่ียวเนื่องกบัศาสนาพราหมณ ์
หรือฮินด ูเชน่ เทวาลยั เทวรูป ศิวลงึค ์เป็นตน้ จากนัน้เดินทางสู ่ชมุชนสมนุไพรบา้นดงบงั จดุเด่นของชมุชนแห่งนี ้คือ สมนุไพร
ตอ้งบอกไวก้่อนเลยว่าที่นี่ไม่ใชส่มนุไพรธรรมดาเพราะที่นี่คือ ชมุชนหมู่บา้นสมนุไพรไรส้ารเคมี ที่ไดร้บัการรบัรองจากส านกังาน
มาตราฐานเกษตรอินทรี เดินชมชิมสมนุไพรสดๆ อดุหนนุผลติภณัฑ ์ท ายาดมสม้โอมือ เก็บไวส้ดูดมใหช้ื่นใจ  
อาหารกลางวนัที่ ชมุชน / ครวัเจา้คณุ ท. 
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น าชม พพิธิภณัฑ์อยู่สขุสวุรรณ ซึ่งตัง้ตามชื่อ-สกลุของ คณุณรงค ์อยู่สขุสวุรรณ ์แต่เดิมท่านประกอบอาชีพรบัซือ้-ขายของเก่า
จ าพวกเศษเหล็กและโลหะและจะมีตะเกียงเจา้พายตุิดมากบัพวกเศษโลหะจ านวนมาก แรกๆก็ขายไปพรอ้มกบัพวกเศษเหล็ก
ต่อมามีคนมาซือ้ในราคาสงูขึน้จึงเอ็ดใจและเกรงว่าตะเกียงเหลา่นีจ้ะหมดไป จึงไดเ้ก็บสะสมและเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หช้นรุน่
หลงัไดรู้จ้กัตะเกียงเจา้พายทุี่มีเอกลกัษณส์วยงามและทนทาน นอกจากนีภ้ายในพพิิธภณฑก์็ยงัมีขา้วของเครื่องใชโ้บราณอีก
จ านวนมากใหเ้ดินชมกนัแบบเพลินๆเลยทีเดียว สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯแวะพกัรบัเครื่องดื่มเย็นๆและซือ้ของ
ฝากตามความเหมาะสม 
18.30 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ รถจอดสง่ที่ หนา้คณะครุศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหต ุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม    

 

อัตราค่าบริการ (สมาชิก 16 – 18 ท่าน / บัส)  

@ ผูใ้หญ่     ท่านละ   5,800.- บาท 

@ พกัเด่ียว  เพิ่ม     700.- บาท 
 

อัตรานี้รวม 
 

  1.  รถโคช้ปรบัอากาศท่องเที่ยวตามรายการ    2.  ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
  3.  อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้ 4.  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
  5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท)

 6.  มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์  7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตรานี้ไม่รวม  1.    ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  

    2.    ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  เช่น  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 
3. ค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือ ANTIGEN TEST KIT  

กรณีไม่มีหลกัการฐานการรบัวคัซีนครบตามเกณฑ ์
 

สิ่งอำนวยความสะดวก แอลกอฮอลส์เปรย ์, หนา้กากอนามยั , ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เงื่อนไขการจอง  โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้   
 

 
 

                                          ติดต่อ  :  065 635 1997 , 080 571 5551 

                    Line ID : @chaitour    E-mail : domestic@chaitour.co.th    โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

